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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merilain 1 §:n muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi merilakiin 
säännös, jonka mukaan valtioneuvosto oikeute
taan antamaan luvan siihen, että alus, jota muu
ten olisi pidettävä suomalaisena, voidaan merkitä 
toisen valtion alusrekisteriin tämän maan alukse-

na, milloin asetuksella tarkemmin säädetyt edel
lytykset täyttyvät. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta 
on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotetu t muutokset 

Aluksen kansallisuudella on tärkeä oikeudelli
nen merkitys. Kansainvälisoikeudellisesti aluksen 
kotivaltiolla on laaja lainkäyttövalta avoimella 
merellä ja toisen valtion vesialueelia olevaan 
alukseensa. Muiden valtioiden oikeutta puuttua 
aluksen ja sen henkilöstön toimiin on kansainvä
lisessä oikeudessa rajoitettu. 

Aluksen kansallisuudella on myös eräitä yksi
tyisoikeudellisia vaikutuksia. Suomalaisen aluk
sen päällystön ja miehistön työsuhteet määräyty
vät Suomen lain mukaan. Suomalaisen aluksen 
kiinnittäminen velan vakuudeksi tapahtuu Suo
messa. Monet kansainvälisen yksityisoikeuden 
säännöt määräävät aluksen kansallisuuden lain eli 
lipun lain sovellettavaksi alusta koskeviin oikeus
suhteisiin. 

Edellytyksenä aluksen kansallisuudelle on pe
rinteisesti pidetty, että aluksella on todellinen 
yhdysside kotivaltioonsa. Tämä on nimenomaan 
lausuttu julki muun muassa aavaa merta koske
van yleissopimuksen (SopS 7165) 5 artiklan 
1 kappaleessa. Erityisesti on valtion tehokkaasti 
harjoitettava tuomiovaltaansa ja hallinnollisia, 
teknisiä ja sosiaalisia kysymyksiä koskevaa valvon-
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taansa sen lipun alla purjehtivissa aluksissa. Vas
taava määräys on otettu 30 päivänä huhtikuuta 
1982 hyväksyttyyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeussyleissopimukseen. 

Aluksen ja kotivaltion välinen yhdysside on 
tärkeä, jotta kotivaltio voisi tehokkaasti käyttää 
tuomiovaltaansa alukseen nähden. Tällä tavoin 
voidaan luoda takeet siitä, että turvallisuusmää
räyksiä sekä aluksen henkilöstön työsuhdetta kos
kevia säännöksiä noudatetaan. 

Yhdyssiteen olemassaolo turvattiin Suomen 
lainsäädännössä vuoteen 1980 asti siten, että 
aluksen tuli olla kokonaisuudessaan Suomen kan
salaisten tai suomalaisten oikeushenkilöiden 
omistuksessa. 

Vuonna 1980 muutettiin merilain (167 1 39) 
1 §:n säännöstä aluksen kansallisuudesta siten, 
että alus on suomalainen ja oikeutettu käyttä
mään Suomen lippua, jos Suomen kansalainen 
tai suomalainen yhteisö omistaa enemmän kuin 
kuusi kymmenesosaa siitä. Kauppa- ja teollisuus
ministeriö voi asetuksella säädetyillä edellytyksillä 
hyväksyä muunkin aluksen suomalaiseksi, jos 
aluksen käyttö merenkulkuun on ratkaisevasti 
suomalaisten määrättävissä. Vastaavanlaiset uu
distukset oli jo aikaisemmin toteutettu muissa 
pohjoismaissa. Säännöksen nojalla annettiin 
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5 päivänä elokuuta 1983 asetus merilain 1 §:n 
soveltamisesta ( 679183 ). Asetuksessa täsmenne
tään, millä edellytyksillä kauppa- ja teollisuusmi
nisteriö voi hyväksyä aluksen suomalaiseksi. 

Sovellettaessa merilain 1 §: ää on todettu, että 
toisesta pohjoismaasta oleva alus voidaan hyväk
syä suomalaiseksi, jos sen käyttö merenkulkuun 
on ratkaisevasti suomalaisten määrättävissä. Suo
malaisessa omistuksessa olevaa alusta ei sen sijaan 
voida rekisteröidä ulkomailla, esimerkiksi muissa 
pohjoismaissa, vaikka aluksen käyttö merenkul
kuun olisi ratkaisevasti kyseisen maan kansalais
ten tai yhteisöjen määrättävissä. Suomalaisen 
aluksen siirtäminen ulkomaan lipun alle on tällä 
hetkellä mahdollista ainoastaan myymällä alus 
ulkomaalaiselle. Suomen lainsäädäntöä on pidet
tävä tältä osin puutteellisena, kun se yhtäältä 
sallii ulkomaisessa omistuksessa olevan aluksen 
merkitsemisen tietyin edellytyksin Suomen alus
rekisteriin, mutta toisaalta ei mahdollista suoma
laisessa omistuksessa olevan aluksen merkitsemis
tä ulkomaiseen alusrekisteriin. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että valtioneuvosto voisi asetuksella 
säädettävillä edellytyksillä antaa luvan siihen, 
että alus, joka merilain 1 §:n mukaan on suoma
lainen, saadaan rekisteröidä toisen maan alusre
kisteriin tämän maan aluksena. 

Ehdotuksen tavoitteena on laajentaa suoma
laisten varustamoiden mahdollisuuksia rahoitus
ja muiden järjestelyjen käyttämiseen siten, että 
alus voisi säilyä suomalaisten omistuksessa, vaik
ka se käyttää vieraan valtion lippua. Ehdotuksella 
pyritään myös edistämään laivanrakennusteolli
suutta tekemällä mahdolliseksi aluksen rakenta
minen ulkomaalaiselle rahdattavaksi säilyttäen 
samalla aluksen omistusoikeus suomalaisten kä
sissä. 

Ehdotuksen mukaan valtioneuvosto voisi antaa 
asetuksella säädettävillä edellytyksillä luvan suo
malaisen aluksen rekisteröimiseen vieraan valtion 
alusrekisteriin kyseisen maan aluksena. Ehdotus 
koskisi ensisijaisesti aluksen rekisteröintiä toisen 
pohjoismaan alusrekisteriin. Rekisteröiminen 
muun vieraan valtion alusrekisteriin tulisi kysy
mykseen lähinnä silloin, kun Suomessa rakennet
tava alus, jonka omistusoikeus säilyy suomalaisil
la, on alunperin tarkoitettu rahdattavaksi ulko
maille. Tarkoituksena ei ole, että ehdotettua 
lupamenettelyä käyttäen mahdollistettaisiin suo
malaisten alusten siirtäminen niin sanottuihin 
mukavuuslippumaihin. 

Suomalaisessa omistuksessa olevan aluksen re
kisteröiminen ulkomaille edellyttää, että aluksen 
ja asianomaisen valtion välillä on kansainvälisissä 

yleissopimuksissa edellytetty todellinen yhdyssi
de. Ulkomaille tapahtuvan rekisteröinnin edelly
tykseksi olisi lisäksi asetettava, ettei toimenpide 
vaaranna Suomen merenkulkupoliittisia etuja ja 
ettei se olennaisesti vaikuta työllisyystilanteeseen 
merenkulun alalla. Kuten edellä todettiin, rekis
teröiminen ulkomailla tulisi käytännössä kysy
mykseen lähinnä niissä tapauksissa, joissa raken
nettava alus olisi alusta alkaen tarkoitettu vuok
rattavaksi ulkomaalaisten käyttöön. Milloin kysy
myksessä olisi kuitenkin jo liikenteessä ollut alus, 
ulkomaille rekisteröimisen edellytyksenä tulisi li
säksi olla, että alukseen liittyvät tiedossa olevat 
palkkasaatavat on maksettu tai niiden maksami
sesta on asetettu riittävä vakuus. 

Koska ulkomailla rekisteröimisellä olisi huo
mattava merenkulkupoliittinen merkitys olisi tär
keää, että päätöksenteko voitaisiin perustaa mah
dollisimman monipuoliseen harkintaan. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että asetuksella annettaisiin 
tarkemmat säännökset siitä, millä edellytyksillä 
lupa voitaisiin antaa ja että päätöksen asiassa 
tekisi valtioneuvosto. 

Alus voitaisiin valtioneuvoston luvan perus
teella rekisteröidä toistaiseksi tai määräajaksi toi
sen valtion alusrekisteriin. Tällaista alusta ei 
merkittäisi Suomen alusrekisteriin. Alusrekiste
riin jo merkitty alus olisi poistettava rekisteristä 
siksi ajaksi, kun se olisi rekisteröity ulkomailla. 
Aluksen poistaminen alusrekisteristä edellyttäisi 
valtioneuvoston luvan lisäksi, että alusrekisteri
laissa ( 211 12 7) säädetyt rekisteristä poistamisen 
edellytykset olisivat täyttyneet. Muun muassa 
alukseen kohdistuvat kiinnitykset on ennen rekis
teristä poistamista kuoletettava. 

2. Esityksen valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä kauppa- ja 
teollisuusministeriössä. Esityksestä on pyydetty 
lausunnot merenkulkuhallitukselta, Helsingin 
maistraatilta, Suomen Varustamoyhdistykseltä, 
Ålands Redarföreningiltä, Suomen Laivanpäällys
töliitolta, Suomen Konepäällystöliitolta, Suomen 
Radiosähköttäjäliitolta ja Suomen Merimies-Uni
onilta. Varustamoelinkeino tukee esitystä siten 
muutettuna, että ratkaisuvalta asiassa tulisi uskoa 
kauppa- ja teollisuusministeriölle valtioneuvoston 
sijasta. Merenkulkualan työntekijäjärjestöt ovat 
lausunnoissaan ilmaisseet huolestuneisuutensa 
sen johdosta, että esitys saattaa mahdollistaa 
suomalaisten alusten siirtämisen mukavuuslippu
jen alle. Lisäksi työntekijäjärjestöt edellyttävät, 
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että ulkomaiseen alusrekisteriin siirtämiselle tulee 
säätää asetuksella riittävän tiukat edellytykset. 
Erityisesti työntekijäjärjestöt korostavat sitä, että 
työntekijöiden palkkasaatavat on hoidettava en· 
nen mahdollisen luvan myöntämistä. 

Lausuntojen saamisen jälkeen esitystä on vielä 
valmisteltu merenkulun neuvottelukunnan lain
säädäntöjaostossa, jossa merenkulun eri etutahot 
ovat edustettuina. 

3. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Esityksessä tarkoitettuja lupia suomalaisessa 
omistuksessa olevan aluksen siirtämiseen ulko
maiseen alusrekisteriin tultaisiin käytännössä 
myöntämään harvoissa tapauksissa. Luvan myön
tämisen edellytykseksi on asetuksella tarkoitus 
lisäksi säätää, että aluksen rekisteröinnillä vieraan 
valtion alusrekisteriin on Suomen merenkulku
elinkeinon tai telakkateollisuuden etujen turvaa-

miseen liittyviä painavia syitä ja ettei rekisteröin
nillä ole olennaista vaikutusta työllisyystilantee
seen merenkulun alalla. Koska esityksessä tarkoi
tetut luvat tulisivat kysymykseen ainoastaan hy
vin poikkeuksellisissa tilanteissa, esityksen talou
dellisia vaikutuksia on pidettävä vähäisinä. 

4. Tarkemmat säännökset 

Ehdotetun merilain 1 §:n 2 momentin nojalla 
on tarkoitus antaa asetus, jossa tarkemmin sää
dettäisiin luvan myöntämisen edellytyksistä ja 
ehdoista. 

5. Voimaantulo 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta 
on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
merilain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain (167 1 39) 
1 §:ään, sellaisena kuin se on 30 päivänä toukokuuta 1980 annetussa laissa (399/80), uusi 
2 momentti seuraavasti: 

1 § 

Valtioneuvosto voi asetuksella säädettävillä 
edellytyksillä antaa luvan siihen, että alus, jota 
1 momentin nojalla olisi pidettävä suomalaisena, 

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1984 

merkitään vieraan valtion alusrekisteriin tämän 
maan aluksena. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri jermu Laine 
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Liite 

Laki 
merilain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain (167/39) 
1 §:ään, sellaisena kuin se on 30 päivänä toukokuuta 1980 annetussa laissa (399/80), uusi 
2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 

Valtioneuvosto voi asetuksella säädettävtltä 
edellytykstflä antaa luvan siihen, että alus, jota 
1 momentin nojalla olisi pidettävä suomalaisena, 
merkitään vieraan valtion alusrekisteriin tämä"n 
maan aluksena. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 . 

päivänä' 


